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ںیہ کھتےیبہترس ادہیز بچے مند صحت  

۔  ہےی ک شروع مہم دلچسپ کیا نے بچے آپکے اور آپ!  ہو مبارک  

 کیا کا انعامات اور مشکالت ، معموالت نئے وقت کرتے شروع اسکولی پرائمر ، طرحی کی لیتبدی بڑی بھی کس

۔  ہے آتا ساتھ سلسلہ  

 سکتے ملی ھب فوائدی قیحق کچھ کر چل آگے کو لوگوں کچھ ساتھ کے بنانے مند صحت اور کن خوش کوی منتقل اس

ی اریت لئے ےک کھنےیس بچے ںیم بارے کے وںیلیتبدی بڑ گرید ںیمی زندگ سے آغاز مثبت کیا کے اسکول۔  ںیہ

۔  ںیہ سکتے کر کوقائم اعتماد اور  

۔  ںیہ کھتےیبہترس ادہیز بچے مند صحت ، بات اہم اور،  

 بچے کےآپ تاکہی ہوگ انیدرم کے اسکول کے بچے آپکے اور آپکے جو ہےی بھ ابتدای کی دار شراکت اہم کیا ہی

   ۔ رہےی جار تیحمای ک صحتی جزبات اوری سماج ،ی جسمان ںیم برسوں آئندہ کے اسکول اور الوقتی فی ک

 

: کہ ہے مقصدی ادیبن کا ےکتابچ اس  

  ۔ کرنا فراہم معلوماتی ک صحت کچھ بروقت کو سرپرستوں اور نیوالد کے بچوں کے شنینڈفاؤ٭   

 شیپ ہجائز کیا کا کردار کے اسکول کو آپ ںیم بارے اس تو ہو بات ںیم بارے کے صحتی ک بچے آپکے جب٭   

  کرنا

پیخصوصی دلچس ٭   آپ کی جانب اشارہ تاکہ آپ اور آپ کے خاندان کے لئے زیادہ تفصیلی معلومات یا  

کے شعبوں کیلئے         

 

 استعمال کا ےصفح کے فہرست لئےیک کرنے حاصل معلومات اہم لئے اپنے آپ کہ نگےیکری افزائ حوصلہی آپک ہم

ی ک اسکولی آپک کہ معلوم ںینہ آپکو -- ںیرکھ ںیم دسترسی اپن لئےیک حوالوں کے آئندہ کو ےکتابچ اس اور ںیکر

!  ہے زموجودیچ ایک پر موڑ اگلے ںیم مہمات  

    ۔ ںیہ تےید دعا یک ہونے افزا صحت اور پرمسرت کو سال کے اسکول آپکے ہم

 

  ٹوبن ئریکل ڈاکٹر  بولم بروس ڈاکٹر   سٹیگ چارلز سریپروف

  ڈوائزریا کلیڈیم پرنسپل سریآف لتھیہ نٹویوی پر فیچ   سریآف لتھیہ فیچ

 نڈیا شنیجوکیا آف پارٹمنٹیڈ   نڈیا تھلیہ آف پارٹمنٹیڈ   نڈیا لتھیہ آف پارٹمنٹیڈ

  ننگیٹر  زیسروس ومنیہ                 زیسروس ومنیہ

 

  

 



  3صفحہ 

رہنا مند صحت  
دن کے  'مجھے تب اندازہ ہوا جب میں نے جین سے لنچ تیار کرنے میں مدد کیلئے کہا ، اسکا امکان تھا کہ وہ

 ختم ہونے پر لنچ کا ڈبہ خالی ہی لوٹا دے !' 

   والدہی ک نیج ، نیتھریک

 

  کھانا مند صحت

 کے وجہت ،ی تونائ ، بڑھواڑ ، حاتیاورترج ، عاداتی ک کھانےی انک وہ ںیہ کھاتے کچھ جو ںیم اسکول بچے آپکے

 خشب صحت کر مل اسکول اور خاندان جب۔  ںیہ کرسکتے مرتب اثرات خاص پر تیصالحی ک کھنےیس اور اریمع

 بھری زندگ رپ صحت اور ارتقا ، نما و نشوی ک بچے سے اس تو ںیہ کرتے کام لئےیک نےید فروغ کو عاداتی ک کھانے

   ۔  ںیہ سکتے پڑ اثرات مثبت لئے کے

ںیہ کرتے ایک اسکول  

 افزا صحت کو اسکول خرچ کا اوروسائل(  School Food Services Policyی )سیپالی ک خدماتی غذائی ک اسکول

  ۔ ںیہ تےید مدد کرنے داریب نظر نقطہ لئےیکھانےک غذا افزا صحت ںیم اسکول رےپو اور ںیم کرنے فراہم خوراک

  پروگرام ومنٹیاچ دریٹوگی لتھینظرکوھ نقطہ کے کھانے غذا افزا صحت ںیم اسکول پورے

Healthy Together Achievement Program ۔ ہے حاصلی منظور اور تیحمای ک   

 تاکہ ہےی رتک فراہم سمنٹیاس نویم اور تیحما ، تیترب لئےیک مددی ک وںاسکول سروسی ڈوائزریا ٹنگیای لتھیھی د

   ۔ ںیسک کر فراہم ایاشی ک نےیپ اور کھانے تحت کے یسیپال زیسروس فوڈ اسکول



4 صفحہ  

  ںیہ کرسکتے ایک نیوالد

  ہےی ضرور ناشتہ

 رہنے پوربھر سے اورتوجہ چوبند و چاق ںیم اسکول کو بچے آپکے سے پورخوراک بھر سے تیغذائ وقت کے صبح

ی ہائ۔  ںیکھائد کھاکر ناشتہ بھرپور سے تیکوغذائ بچے اپنے اور ںیبن ماڈل رول مثبت کیا خود آپ ۔ ہےی ملت مدد ںیم

ہے غازہوسکتاآ نیبہتر کا دن لئےیبھرک خاندان ناشتہ کا پھلوں بخش صحت ای دودھ ، ئلیریس شکرواال کم اور فائبر  

       چاہئے ہونا شامل ایک ںیم نےیپ کھانے -- اکھان کا دوپہر کا اسکول

 اور تازہ۔  ہےی تہوسک زیچ نیبہتر کیا لئےیک خوراک بخش صحتی ک بچے آپکے باکس لنچ بھرپور کیا بنا کا گھر

 اچھا ارہن جڑے ادہیز سے ادہیز سے( منجمد ، نیم دنوں گرم) کیپ ٹرایٹ کے دودھ ای یپان اور کھانے شدہ عمل ریغ

     ۔ ںیکر ضرورشاملی اورپان کیا سے ںیم کروپس پانچ کے غذا لئےیک باکس لنچ بخش صحت۔  ہے

 

 6-1پک اینڈ مکس اسکول کے ایک متناسب لنچ باکس میں عملی خیاالت کے لئے، اس کتابچے میں موجود 
 پوسٹر باہر کھینچ لیں اور ایک فوری اور آسان ریفرنس کے طور پر اپنے فرج پر لگالیں ۔

 

  کرنا محدود کو مشروبات اور کھانے – نچل اسکول

بہت چھوٹا  انتہائی عمل شدہ ، میٹھے، فربہ اور نمکین کھانے یا مشروبات صرف اپنے بچے کی خوراک کا ایک

ر میٹھے اسکول کے لنچ میں میٹھی گولیوں )چاکلیٹ سمیت( سے اور کرکری اشیاء اوسا حصہ بننا چاہئے ۔ 

۔ مشروبات سے بچنے کی کوشش کریں   
 لئےیکی ہ لنچ اسکول ںیانہ اور ںیہی سکت ہو کیپی آسان بہ جو ںیہ موجودۂ ایاشی سیا ںیم مارکٹس سپری س بہت

 ، بمشرو ٹھےیم کنیل ،ہےی جاتی ک ٹنگیمارک پر طور کے غذا مند صحتی ک ان اور ہے ایگ رکھا ںیم بازار

ی سکت ہو ادہیز بہت مقداری ک نمک اوری کنائچ شکر، ںیم اءیاشی دوسر اور چپس ، پیاسٹر بنے کے پھلوں ، بسکٹ

 مکن شکر، ںیم جن ںید حیترج کو اءیاش ان اور ںیکھید کرکے موازنہ کا معلوماتی غذائ ںیم گرام 011 ہر۔  ہے

  ۔  ہو کم سے کمی چکنائ اور

 

نوٹی خصوص کیا پر منانے سالگرہ  

سند کرتے ہیں اور کچھ چیزیں بہت سے خاندان اپنے بچوں کی سالگرہ کا جشن اسکول میں منانا پ

اشتراک کرنے کے لئے کالس میں فراہم کرتے ہیں ۔ اسکا مطلب یا ہے کہ میٹھی گولیوں اور کپ 

کیکس کی ایک کثیر اور باقاعدہ مقدار میں فراہمی ہوجاتی ہے ۔ طحت بخش اشیاء کی فراہمی کے 

بچے کواور دوسروں کے بارے میں سوچئے جیسے 'پھلوں کے کباب' یا ننھے منے کھلونے اپنے 

 بچوں کو دیں  
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  ںیکر حاصل معلومات اور

  www.betterhealth.vic.gov.au ںیکر تالش ہاںیکو school lunches٭   

  www.education.vic.gov.au ںیکر تالش ہاںیکو  School Food Services Policy٭  

  اور ںیجائ پر www.achievementprogram.health.vic.gov.au٭   

     Achievement Program  ںیکر حاصل معلومات پر  

 Healthy Eating Advisory Service اور ںیجائ پر heas.health.vic.gov.au٭   

 ۔  ںیکر حاصل معلومات پر     

کیا تھا اور یہ  'کیلب اور اسکے چھوٹے بھائی کو کرسمس پر اسکوٹر ملے اور ابھی کیلب نے اسکول شروع نہیں
میری بیوی نے  سکو گھر سے باہر دکھانے کا بہترین طریقہ تھا ۔ مشکل صرف اسکا ساتھ دینے کی تھی چنانچہا

' مارچ میں میری سالگرہ پر مجھے اسکوٹر کا تحفہ دیا اور اب ہم سب ساتھ ملکر اسکوٹر چالتے ہیں !  
 ڈیرن ، کیلب کا والد 

 

لیکھ فعال اوری سرگرمی جسمان  

ی ہوت ضرورتی ک کود لیباہرکھ لئےیک کرنے اسےصرف انکو اور ہےی ہوت تیتقو پناہ بے ںیم بچوں کے شنیفاؤنڈ

 ہے

 آپکے۔  ےہ بہتر بہت لئےیک سلجھانے کو مشکالت اور بچار سوچ ، ذہن کے بچے آپکے رہنا فعال پر طوری جسمان

    ۔ ہے اہم بہت لیکھ فعال باہر اور اندر کے گھر لئےیک نما نشوی ک بچے

 

منٹ کی سرگرمی ضروری ہے اور دو گھنٹے سے زائد  11ی اسکول کے بچوں کیلئے ہر روز پرائمرہ

زیادہ دیر تک بیٹھنے  جیسے ٹی وی دیکھنا یا کمپیوٹرکے کھیل کھیلنا ۔ نہیں ہونا چاہئے اسکرین کا وقت

  کے دورانیے کو جتنا ممکن ہوسکے توڑنے کی کوشش کریں۔ 

 

 

  ںیہ کرتے ایک اسکول

 تیتربی جسمان۔  ہےی ہوت موجود ںیم بلیٹ ٹائم انکے لئےیک طلبہ کے تک جماعت ںیدسو سے شنیفاؤنڈ تیتربی جسمان

 کا قاصدم ،قدری ک کٹسیاورپر اعتماد ںیم انی ہ ساتھ اور کرنا حرکت بچے عےیذر کے لوںیکھ کے اسکولوں اور

  ۔ ہے آجاتا رکھنا برقرار کو انصاف راو ورک میٹ ، ہمتی ک مقابلے ، نیتع

۔ ںیہ رتےک فراہم وقت مناسب لئےیک لیکھ فعال وقفے مختلف ںیم دنوں کے اسکول ، عالوہ کےی سرگرم منظم اس   

:انکے سے سا ونکہیک ںیہ کرتے فراہم حصہ نیبہتر کا دن کے اسکول اسکے لئےیک بچے آپکے اوقات کے لیکھ  

 

  ۔ ہےی بڑھت تیاہلی ک بچار سوچ اور قوتی قیتخل٭   

  ہےی ہوت بہتر مہارتی ک حل کے مشکالت٭   
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  ہےی بڑھت تیاہلی ک کرنے طے معامالت اور کرنے کام کر ملجل ساتھ کے دوسروں سےیج مہارتی سماج٭   

  رہیوغ لچک اور توازن ، ضبط ربط بشمول ںیمہارتی جسمان٭   

  اضافہ ںیم اعتماد اور مہارتی سننےک اور بولنے٭   

  یبہتر ںیم تیصالحی ک کرنے قبول کو فرق اور ےسمجھن کو دوسروں٭   

    تیصالحی ک سمجھنے مقام اپنا ںیم ایدن اور سمجھنے کو خود٭   

 

  ںیہ سکتے کر ایک نیوالد

 تیصالحی ک نےیل لطف کای سرگرمی جسمان اور لوںیکھ ںیم بچوں جن۔  جئےیک دایپی دلچسپ ںیم لیکھ فعال ںیم بچے اپنے

 برقرار وک وزن مند صحت کیا ، بنانے بہتر کوی اعتماد خود رہنےسے فعال۔  ںیہ رہتے سرگرمی زندگی سار وہ ہےی ہوت

 کچھ کے کرنے سایا ۔  ہےی سکت کر مدد ںیم کرنے کم کو خطرے کے وںیماریب نیسنگ ںیمی زندگی ک بعد اور رکھنے

:  ںیہ ہی راستے  

 

اتھس کے باپ ماں اپنے تو بچے اور گایہوجائ تحرکم کیا ہر طرح اس ، ںیجائ ہو فعال ںیم صورتی ک خاندان٭     

   ۔ ںیہ کرتے پسند لنایکھ     

  نگاسکوٹ تک اسکول پر طور کے مثال ، ںیکرل شامل کوی سرگرمی جسمان ںیم معموالت کے مرہ روز اپنے٭   

ٹہلنا بعد کے کھانے رات ہر ای ٹہالنا کو کتے ساتھ کے بچے اپنے ای ڈنگیرائ ای       

  دایپ ضبط بطر ساتھ کے ان ںیہ تےیکرل صرفی توانائی اپن بچے۔  جئےیک نیمتع وقت لئےیک کود لیکھ الفع   ٭

جانبی آپک نگےیلیکھی بخوش دیشا لوگ وہ۔  ےیاٹھائ لطف ساتھ کے سامان سازو کےی ہ ان عموما اور جئےیک       

  ۔ باوجود کے دخل عمل ادہیز سے     

  خاص ےیئ ھااٹ فائدہ لئےیکی سرگرمی جسمان کاگراؤنڈزی ک لوںیکھ یک اسکول ای ںدانویم کے کود لیکھی مقام٭   

     ۔ ہے ںینہ جگہ ادہیز اندر کے گھر پراگرآپکے طور     

 ای بورڈ ٹیاسک ، لکیسائ ای ہوئے کرتے ٹنگیاسک دوران کے جانے آنے اسکول سے گھر بچے کہ ںیبنائی نیقی ہی   ٭ 

۔ںیپہن لمٹیہ واال آنے فٹ پر طور درست شہیمہ ہوئے چالتے اسکوٹر       

ہر آپ کہ ںینہ ہرگز ہی مطلب اسکا کنیل ہو سریم ماحول محفوظ لئےیک بچے آپکے کہ ہے اہم شبہ بال بات ہی   ٭  

ینکا کنیل ہے اہم اور دلچسپ لنایکھ ساتھ کے بچے آپنے۔  ںیرہ موجود ساتھ آپ ہو رہا لیکھ بچہ جب وقت       

  ۔ ہے اہمی بھ جاننا اہم کوی آزاد     

 

 اسکول میں زخمی ہوجانے پر ایک خصوصی نوٹ

کول میں جیسا کہ آپکو تجربہ ہوا ہوگا سرگرم بچوں کے حادثات ہوتے رہتے ہیں ۔ اگر آپکا بچہ اس 

وتے ہیں زخمی ہوگیا ہے تو اسکول عموما فرسٹ ایڈ کے سامان سےاور تربیت یافتہ افراد سے لیس ہ

طہ اندازہ لگا کر ضروری کام کرسکتے ہیں اور اگر ضروری ہو تو آپ سے رابجو صورت حال کا 

 بھی کرسکتے ہیں ۔   
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  تالشی ک معلومات دیمز

  ںیکر تالش Children – keepting them active اور ںیجائ پر www.betterhealth.vic.gov.au٭  

  ںیکر تالش  first aid needs policy اور ںیجائ پر www.education.vic.gov.au٭   

 ۔ںیجائ پر www.kidsafevic.com.au لئے کے معلمات دیمز ںیم کےبارے حفاظتی ک بچوں٭   

 ای www.walktoschool.vic.gov.au  لئے کے معلومات دیمز ںیم بارے کے جانے پراسکول کلیسائ ای دلیپ٭  

www.bicyclenetwork.com.au ۔ںیجائ پر 

 

 ‘ یزیں دیکھ نہیں 'ہم نے کبھی کبھی محسوس کیا کہ بارنیبی اپنی آنکھیں بہت ملتا ہے ، اور بسا اوقات دور کی چ
 پاتا ۔ لیکن بچوں کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے ۔ 

کہ اسکول کی ے یہ سب کچھ  صحت کے سوالنامے پر لکھ لیا اور میں سوچتا ہوں کہ اچھا کیا لکھ لیا کیونمیں ن
رت تھی ۔ ہمیں نرس نے بہر حال بینائی کے اندازے کا ٹسٹ لیا اور اسکا نتیجہ یہ نکال کہ اسے چشمے کی ضرو

ہوئی ۔' خوشی ہے کہ ہمیں یہ اتنی جلدی معلوم ہوگیا اور بہت زیادہ دیر نہیں   

  والدہ کی بارنیبی ، ہیزل

 

  ارتقای جسمان اور بڑھنا

 بہت ںیم کےبارے تیحمای ک ارتقاءی جسمان نمااور نشو اورجلد  عاداتی ک سونے اوری سرگرم ، کھانے دور کا بچپن

  ۔ ہے ہوتا اہم

  ںیہ کرتے ایک اسکول

  پروگرام نرسنگ اسکولی پرائمر

کی شناخت  ہ صحت سے متعلق سیکھنے کی مشکالت رکھنے والےبچوںپرائمری سکول نرسنگ پروگرام ممکن

ری پرائم کرتا ہے اور آپ کے بچے کی صحت اور بہبود کے بارے میں آپ کے خدشات کا جواب دیتا ہے ۔

ہ صحت کے بچوں کو اسکول میں پہلے سال،  سارے سال دورہ کرتی رہتی ہیں تاک فاؤنڈیشن کےاسکول نرسیں 

صحت مند برتاؤ کے بارے میں مشورہ  فراہم کرسکیں ۔   تعین ، معلومات اور  

 

سوالنامہ کا صحت کا والے ہونے داخل ںیم اسکول آپکو استاد کا بچے آپکے ںیم اسکول  

School Entrant Health Questionnaire (SEHQ)  ۔ ںیکرل مکمل دوران کے سال پہلے اسے اپ کہ گاید 

 ںیم بارے ےک نما نشو ای صحتی ک بچے اپنے آپکو اگر ای ںیم ےبار کے خیتاری ک صحتی ک بچے آپکے سے آپ

۔   گایجائ کہا لئےیک کرنے فراہم معلوماتی اسک تو ہےی شانیپری کوئ  

  ںیہ کرسکتے ایک نیوالد

  ۔ ںیکر واپس کرکے مکمل کو ئریکوئسچن لتھیہ نٹینٹریا اسکول٭   

  عےیذر کے SEHQ  اسے تو ہےی شانیپری کوئ ںیم بارے کے بہبود اور صحتی ک بچے اپنے آپکو اگر٭   

  سے ڈاکٹری خاندان اپنے دوران کے سال ای/ اور ںیکر تیج بات پر اس ساتھ کے استاد کے بچے اپنے ای ںیاٹھائ     

  ۔ ںیرہ کرتے تیچ بات     

 

http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Children_getting_them_active?open
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  تالشی ک معلومات دیمز

  ںیکر تالش Primary School Nursing Program اور ںیجائ پر  www.education.vic.gov.au٭   

         growth and development – primary school children اور ںیجائ پر www.betterhealth.vic.gov.au٭   

  ںیکر تالش کو

 

ہاں اسکے جب اس نے اسکول شروع کیا تب جیکسن بیحد تھک  جاتا تھا حاالنکہ ڈے کیئر کے مقابلے میں ی
ین کا حیال کم ہوتے تھے ۔ میرے خیال میں ایک تو خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنا اور پھر نئے قوان اوقات

 رکھنا ابتدا میں اسے تھکا دیتا تھا! 
        ڈیوڈ ، جیکسن کے والد 

       

 نیند 

 بجے 7331 رات ہر ںیانہ۔  ںیم شروع کے سال پر طور خاص ںیہ جاتے تھک پر طور عام بعد کے اسکول بچے

 اریت کیٹھ لئےیک اسکول بچہ سے سلنے ندینی اچھ کو رات۔  ہےی ہوت ضرورتی ک سونے  گھنٹے 00سے 01سے

   ۔ ہے ہوجاتا طاقتور نظامی مدافعت اسکا ونکہیک ہے رہتا مند صحت وہ سے اس اور ہے ہوجاتا

ںیہ کرسکتے ایک نیوالد  

 

 سے ےسون وہ اور ہےی ملت مدد ںیم اتارنے تھکنی ک بھر دن کو بچے سے اس۔  ہے کاراہم قہیطر کا وقت سوتے

:   ںیہ سکتے آزما ہم ںیبات جو۔  ںیہ ہوجاتے اریت قبل  

حفوظم ادہیز دیشا بچے سے اس۔  جئےیک کوششی ک جگانے کو صبح اور سالنے وقتی ہ کیا ںیانہ روز ہر٭     

۔  ںیہ کرتے محسوس       

یدوسری کی جلب اور وژنی لیٹ۔  ںیلٹاد لئےیک اتارنے تھکن قبل نٹہگھ کیا سے وقت کے سونے کو بچے اپنے٭     

   مدد بہت ںیم قتیحق پڑھنا انکےساتھ ای لئے انکے۔  ںیکری افزائ حوصلہی ک آوازکاموں اوربے ںیکرد بند اءیاش     

۔ ہے کرسکتا       

  کے دن وک بچے سے اس تو ہار ہوتا ایک اسکول ںیم دن کہ ںیکر شپ گپ ہی سے بچے ساتھ کےی آہستگ اگر٭   

۔ یگیمل مدد ںیم کرنے انیب قبل سے سونے مشکالت ای واقعات       

  کررہے ںینہ تو ورزشی کاف وہ ایک کہ ںیکر سوال سے خود تو سوتے ںینہ سے کیٹھ وہ اگر٭   

       ۔ ںیکر کچھ سب لئےیک نےید تھکا ںیانہ آپ تو ںینہ اگر٭   
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  ئےمزید تالش کرنے کیل

   تالش کریں healthy sleep patterns پر جائیں اور   www.education.vic.gov.au٭   

 
اور لکھا کہ اس  'کرسٹا کا پہال دانت اسکول میں ٹوٹا ۔ اسکے استاد نے وہ دانت لفافے میں رکھ کر گھر بھیج دیا

 واقعے سے پوری جماعت دندان سازوں کے بارے میں مباحثہ کرنے لگی۔'
                                                                                                      

 پرادیپ ، کرسٹا کے والد 

کی صحت  ہدانت اور من  

 ںیہ رتےگ وقت اس دانت کے دودھ کے بچوں اکثر!  ںیہ ہوتے سال کے دانتوں جلتے ہلتے سالی ابتدائ کے اسکول

 قلع سوائے ، ںیہ نکلتے دانت بالغانہ انکے تب ںیہ ہوتے کے سال 02 وہ جب عموما۔  ںیہ ہوتے کے لسا چھ وہ جب

  ۔ کے داڑھ

 اسکول کیا کرتے ہیں

ی رسائ تک سسرو لتھیہ اورل پبلکی ک ہیوکٹور سےیک بچہ آپکا کہ ںیہ کرسکتے فراہم معلومات ہی آپکو اسکول

   ۔ ہے کرسکتا حاصل

یںوالدین کیا کر سکتے ہ  

  
د ابھی بھی چہ شایراب تک تو آپ کے بچے شاید پہلے سے ہی اپنے دانت برش کرکے صاف کررہے ہونگے اگ

و یہ یقین انکو آپکی مدد کی ضرورت ہوگی ۔ اپنے بچے کو انکے دانت برش کرنے میں مدد دیں جب تک کہ آپک

۔  سال کی عمر میں ہوتا ہے ھسے آٹ ہوجائے کہ وہ یہ کام خود اچھی طرح کرسکتے ہیں ۔ ایسا عموما سات  

 جب آپکے بچے کے بڑے دانت نکل رہے ہوں تو :

ے کھینچ ٭   بچے کے دودھ کے دانتوں کو اپنے آپ گرنے دینا چاہئے ۔ اگر آپ دودھ کا دانت گرنے سے قبل اس  

کرنکالینگے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے اوراس سے انفیکشن ہو سکتا ہے ۔         

 ناسبپر م ے کی عادت جاری رکھیں انہیں ہر صبح اور رات کو نرم ٹوتھ برش٭   بچے کی ٹوتھ برش کرن

برش کرنے  یں ۔دودھ کے کچے دانتوں کے ساتھ آہستگی برتپیسٹ کے ساتھ کرتے رہنا چاہئے ۔  فلورائڈ ٹوتھ

 کے بعد انہیں ٹوتھ پیسٹ نگلنا نہیں چاہئے بلکہ باہر تھوک دینا چاہئے۔

http://www.education.vic.gov.au/school/parents/primary/Pages/p4p180712.aspx
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 دانتوں کا معائنہ 

دانتوں کا  منھ کی مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں ۔ آپنے دندانساز سے بات کریں کہ کب آپکے بچے کو یربچے کہ

قدار سال سے کم عمر کے تمام بچے وکٹوریہ پبلک اورل ہیلتھ سروس تک رسائی کے ح 02معائنہ کروانا چاہئے ۔ 

ج فراہم کرتی ہے ۔ معائنہ ، مشورہ اور عالڈینٹل کلینکس میں ہیں جو کمیونٹی کی بنیاد پر  

 مزید معلومات کی تالش میں 

 پرجائیں اور   www.dhsv.org.auاپنے نزدیک پرین کمیونٹی ڈینٹل کلینک تالش کرنے کیلئے ٭   

    ‘find a clinic’  پر فون کریں .054 360 1300تالش کریں یا  

 ' پر کلک کریں۔find a dentistپر جائیں اور ' www.ada.org.auپرائیوٹ ڈینٹسٹ تالش کرنے کے لئے ٭   

 
میں لیلہ اور چارلی کو پیدل اسکول لیجاتا ہوں اور عموما  پڑوسی 'ہم اسکول کے بہت قریب رہتے ہیں چنانچہ 

 –یقی کھیل بنا دیا ہے انہوں نے 'دیکھو، سنو، سوچو ' کےنعرے کو ایک حقکے دو بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں 
 جب بھی کوئی موڑ آتا ہے وہ لوگ چیخنے کی باریاں لیتے ہیں ۔ اور یہ اونچا شور بن سکتا ہے ۔ ' 

 اور چارلی کی ماں لیلہ  کیرن ،
 

  پہنچنا اسکول سے حفاظت

اور سال کے ہوتے ہیں انکے پاس سڑکوں پر خور کو محفوظ رکھنے کیلئے ضروری مہارت  00یا  01جب تک بچے 

جسمانی اہلیت نہیں ہوتی ۔ بچوں کیلئے سیکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ حقیقی ٹریفک میں، بالغ رہنمائی کے 

 تحت اسکول جائیں اور واپس آئیں ۔ 

 

ںیہ کرتے ایک اسکول  

 مسافر واال نےلچ دلیپ دار ذمہ کو بچوں کہ ںیہ بانٹتےی دار ذمہ ہی یبھ اسکول کر مل ساتھ کے اورسرپرستوں نیوالد

   ۔ ہے ایگ ایکرد شامل ںیم نصاب کے اسکول کو فکیٹر محفوظ۔  ںید بنا وریڈرائ باالخر اور سوار کلیسائ ،

 

http://www.ada.org.au/
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  ںیہ کرسکتے ایک نیوالد

دیکھو ۔ سنو ۔ سوچو ۔ ۔  انہیں رکنا سکھائیں  

ن کی بہترین آپکے بچے کیلئے د پیدل چلنا )گھڑسواری یا اسکوٹنگ(  لئےیک جانے اسکول ساتھ کے بچے اپنے

سال سے کم عمر کے  02شروعات ہے ساتھ ہی بچے میں سڑک پر حفاظت کے احساس کو دہرانے کیلئے بھی ۔ 

وراہوں پر بچوں کو فٹ پاتھ پرسواری کی اجازت ہوتی ہے اسی طرح ان بالغوں کو بھی جو انکے ساتھ ہوتے ہیں ۔ چ

  بچوں سے یہ سوال دہرائیں ۔    

۔ پہلے قدم کیا سے سڑک  – جاؤ کر٭     

۔ لئےیک فکیٹر والےیآن سے طرف ہر  – کھوید٭     

۔  لئےیک فکیٹر والےیآن سے طرف ہر  -- سنو٭     

ارپ سڑک۔  ہے چکا رک فکیٹر تمام اور ہے صاف سڑک ایک – ہے محفوظ کرنا پار کو سڑک ایک – سوچو٭     

۔    رہو سنتے اور کھتےید کو فکیٹر ہوئے چلتے۔  چلو دھےیس ہوئے کرتے       

  ںیرہ اریہوش ںیم آف ڈراپ اور اپ پک

: ںیرکھ محفوظ وںی کو سب تو ہو وقت مصروف ںیم اسکول جب  

ںیرکھ الیخ کا عالمتوںی ک اورپارکنگ حدودی ک رفتار کینزد کے اسکول٭     

نکاا آپکو کنیل ہو نہ ساساح کای موجودگی آپک ںیانہ۔  ںیہ تےیکرد کام متوقع ریغ بچے کہ ںیرکھ ادی   ٭  

     ۔ چاہئے ہونا احساس     

کے ولاسک تک آنے کے آپ وہ تو ںیہ آرہے سے رید منٹ کچھ نےیل ںیانہ آپ اگر کہ ںید بتا کو بچوں اپنے   ٭  

   ۔ ںیکر انتظار ںیمی موجودگی ک استادی کس ںیم دانیم کے لیکھ ای دفتر     

 مزید معلومات کیلئے 

  ںیکر تالش کو safe to school اور ںیجائ پر www.vicroads.vic.gov.au   ٭

   ںیکر تالش کو  Traffic safety Education اور ںیجائ پر www.education.vic.gov.au  ٭

 ۔ںیجائ پر www.kidsafevic.com.auبچوں کی حفاظت کے بارے میں مزید معلومات کے لئے   ٭

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/traffic.aspx


02 صفحہ  

 
رکے پریشان ہیں کہ ہمیں اسکول کیلئے ہر روز پیک کرنا ہوتا تھا ، چنانچہ ہم نے ایملی کی ' ہم یہ سب کچھ یاد ک

 دیوار پر ایک طویل فہرست چسپاں کردی جس میں ہر روز سب سے اوپر 'ہیٹ' ہے ! ' 
 کیرن ، ایملی کی والدہ 

 سورج سے بچاؤ 

 رہنے نہ افشا اور ہے سکتا ہو سرطان کا جلد سے رہنے افشا ادہیز بہت چےیکےن (uv) شعاعوں الٹراوائلٹی ک سورج

 کیا کہ ہے اہم ہی ۔ ںیہ بنتے مضبوط اںیہڈ اور عضالت سے وٹامن اس -- ہےی سکت ہوی کم یک D  وٹامن سے

 نہ اور کرسکتے نہیں محسوس طرحی کی گرمی ک سورج ہم کو شعاعوں الٹراوائلٹ۔ جائے ایک معلوم توازن مند صحت

 وہ کہ ہے ہوسکتا زیادہ اتنا ولیل UVی بھ دن والے بادلوں اور ٹھنڈے۔  ہیں سکتے کھید رحطی کی روشنی ک سورجی ہ

 ۔ ہے کرسکتا خراب کو جلد

 

ںیہ کرتے ایک اسکول  

 کو اسکولوں (Sun and UV Protection policy) یسیپالی ک رہنے محفوظ سے ٹیوائل الٹرا اور سورج٭   

  سطحی ک (UV) ٹیالٹراوائل جب ہےی بتات دوران کےی مئ اور ستمبر قےیطری کئ کے بچنے سے سورج     

  ۔ ہےی ہوت نیتر بلند ںیم ہیوکٹور     

یکی رمگ مثال)حاالتی موسم دیشد البتہ جاتے کئے ںینہ بند اسکول دن کے( بارش دیشد ای) یگرم نیتر دیشد٭     

  ۔ ںیہ سکتے جا بدلے اوقات کےی چھٹ اور وقفوں دوران کے( لہر     

 

ںیہ سکتے کر ایک نیوالد  

آپ کے مقامی عالقے کے لئے سورج سے بچنے کے اوقات سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کب آپ    ٭

کو اپنی جلد کی حفاظت کرنی چاہئے۔ سورج سے بچنے کے اوقات بیورو آف میٹیریالوجی کی ویب 

 کرتے کیچ کو اوقات ان دن ہر۔ ںیہ جاسکتے کئے معلوم سے (/www.bom.gov.au/uvسائٹ )

 Sunsmart پر، طور متبادل۔ نہیں کہ ہےی ضرور حفاظت سے سورج کہ سکے چل پتہ تاکہ رہیں

app جبی ہوگ موصول اطالع وقت اس کو آپ اور ںیکر لوڈ ڈاؤن UV بڑھے سے حد محفوظ کسیانڈ 

 ۔ گا

 

 سے دھوپ دوران نوںیمہ کےی مئ اور ستمبر - ںیدہرائ کو عاداتی ک سورج محفوظ اور ںیسمجھائ کرید ںیمثال   ٭

( slap on)کوی ٹوپی ہوئی لیپھ  اور لگانےی عنی( slop on)کو SPF 30 اور پہننے( slip on) لباس کا بچنے     

 ۔ ںید مشورہ کا رہنے ںیم سائے اور لگانے چشمہ کا دھوپ اور کرنے

 

       



FRESH FRUIT
• Apple
• Banana  
• Mandarin
• Orange quarters 
• Passionfruit halves (with spoon)
• Watermelon, honeydew, 
 rockmelon chunks
• Pineapple chunks 
• Grapes
• Plums 
•  Nectarines, peaches, 
 Apricots
• Strawberries 
• Cherries 
• Kiwifruit halves (with spoon)  
• Pear

MIXED FRUIT
• Fruit salad
• Fruit kebabs

DRIED FRUIT
• Dried fruit, nut, popcorn
 mixes*

TINNED FRUIT/SNACK
PACKS/CUPS
• In natural juice (not syrup)

FRUIT MILK, YOGHURT
AND CHEESE

GRAIN AND
CEREAL FOODVEGETABLES MEAT OR MEAT

ALTERNATIVE

• Milk
• Calcium-enriched soy and
 other plant-based milks
• Yoghurt (frozen overnight)
• Custard

Tip:
• Freeze the night before to
 keep cool during the day

• Cheese cubes, sticks or
 slices 
• Cottage or ricotta cheese
• Cream cheese
•  Tatziki dip

Can serve with either:
• Fruit
• Wholegrain cereal, 
 low in sugar
•  Vegetable sticks
• Rice and corn cakes
• Wholegrain wheat crackers 

MAINS
• Wraps
• Sandwiches
• Rolls
• Toasted sandwiches

Tip: Use breads such as
wholemeal, multigrain, rye,
sourdough, pita, flat, corn,
mountain, lavash, white
fibre-enriched, soy and
linseed, herb, naan, bagels,
foccacias, fruit bread and
English muffins.

• Pasta dishes
• Rice, quinoa or cous cous dishes
• Noodle dishes
• Sushi

SAVORY BAKED ITEMS
-  Homemade pizzas
-  Wholemeal savoury muffins
 or scones (e.g. ham, cheese
 and corn muffins)
- Vegetable based muffins
-  Pasta or noodle bake

SWEET BAKED ITEMS
•  Fruit loaf
•  Wholemeal fruit based muffins

SNACKS
• High fibre, low sugar 
 cereal (e.g. muesli)
•  English muffins
• Crackers
• Crispreads
• Rice cakes
• Corn thins 
• Wholemeal scones
• Pikelets
• Crumpets
• Hot cross buns (no icing)

• Take a water bottle (for
 refilling throughout the day)

Tip:
• Freeze overnight to keep
 foods cool in lunchboxes

Sweet and savoury snack 
foods (e.g. muesli/fruit/nut 
bars, biscuits, crisps, cakes, 
muffins, slices) should be 
limited in lunchboxes. They 
can lead to excess energy 
intake if consumed in large 
amounts. 

Sugar sweetened drinks and 
confectionery should not be
provided in lunchboxes. They 
can lead to excess energy 
intake and tooth decay.

1 3 5 642

FRESH CRUNCHY VEGIES
• Corn cobs
• Carrot sticks
• Capsicum sticks
• Green beans
• Cucumber sticks
• Celery sticks
• Snow peas
• Tomatoes (e.g. cherry and
 Roma tomatoes)
• Mushroom pieces 
 

Can serve with either: 
• Hommus
•  Tomato salsa
• Tatziki 
• Beetroot dip
• Natural yoghurt

SALADS
• Coleslaw and potato salad
 (reduced fat dressing)
• Mexican bean, tomato,
 lettuce and cheese salad
• Pesto pasta salad*

BAKED ITEMS
• Grilled or roasted vegetables
• Wholemeal vegetable
 muffins or scones
• Vegetable slice (with grated
 zucchini and carrot) 
• Popcorn

SOUP (In small thermos)
• Pumpkin soup
• Potato and leak soup
• Chicken and corn soup

• Tinned tuna or salmon in
 springwater
• Lean roast or grilled meats
  (e.g. beef, chicken, kangaroo)
• Falafel balls
• Lean meat or chicken patties
• Tinned tuna or salmon
 patties 
• Lentil patties
• Lean deli meats 
 (e.g. ham, silverside, chicken) 
• Boiled eggs 
• Baked beans (canned)
• Tofu cubes
• Hommus dip
• Lean meat or chicken
 kebab sticks
• Peanut butter*

Can serve with: 
• Wholegrain sandwich, roll,
 pita or wrap bread with salad 
• Rice and corn cakes
• Wholegrain wheat crackers
• Side salad
 
• Vegetable frittata 
• Skinless chicken drumsticks
• Savoury muffins or scones
 (e.g. lean ham, cheese and
 shallots)
• Homemade pizzas with lean
 roast or deli meats and
 vegetables

Can serve with: 
•  Side salad
• Steamed or roasted
 vegetables 

For more information about healthy eating and for many tasty recipes, visit the the Healthy Eating Advisory Service: 
heas.health.vic.gov.au 

FOR A HEALTHY LUNCHBOX                                                                 SOMETHING FROM EACH GROUP 1-6!

*Check your school’s policy 
regarding the use of nuts and 
products containing nuts.
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  لئےیک معلومات دیمز

  ںیکر حاصل SunSmart app معاوضہ بال اور ںیجائ پر www.sunsmart.com.au/app٭   

 ںیمی گرم دیشد ای Sun and UV Protection policy اور ںیجائ پر  www.education.vic.gov.au٭   

  ںیکر تالش وقت کا اسکول      

 ۔  ںیکر تالش  چلڈرن – نسریک اسکن پر www.betterhealth.vic.gov.au٭   

 

 یگرم دیشد
سال یا اس سے زائد عمر کے افراد خاص طور پر اگر وہ اکیلے  15شدید گرمی کسی کو بھی متاثر کرسکتی ہے، 

ہوں، شیرخوار اور چھوٹے بچے اور پہلے سے بیمار افراد اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ شدید گرمی کے دوران 

جسم کا زیادہ گرم ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں تو ہوسکتا ہے جسم میں پانی کی کمی یا 

آپ کو ہیٹ کریمپس، ہیٹ ایگزاہسشن یا ہیٹ اسٹروک کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ ہیٹ اسٹروک ایک سی طبی 

وسکتی ہے۔ شدید گرمی ایمرجنسی ہے جس سے جسم کے اہم اعضآء کو دائمی نقصان ہوسکتا ہے یا موت بھی واقع ہ

 سے موجود بیماریوں میں زیادہ شدت آسکتی ہے۔

 والدین کیا کرسکتے ہیں

 طور کیٹھ اور ںیپہن کپڑے کھلے ہلکے ں،یلگائ نیاسکر سن ہیں، سکتے سکھا کرکے شیپ مثالی ک عاداتی اچھ٭   

 ۔ںیپہن ٹیہی وال آنے فٹ سے

 ۔ ہے ابیدستی پانی کاف لئے کے نےیپ اسپ کے بچوں کہ ںیبنائی نیقی دوران کے موسم گرم٭   

 ۔ہے نیبہتری پان۔ ںیکر زیگر سے مشروبات والےی نیچ زیادہ بہت٭   

 سے اس – جاسکیںی ک محدود اںیسرگرمی ک ان تاکہ ںیرکھ دور زیادہ سے ادہیز سےی روشنی ک سورج کو بچوں٭   

 ۔لیکھ والے نےلیکھ باہر سےیج ںیکرد ختم ای کم کو ںیسرگرمی جسمان کہ ہے مراد

 سالد سےیج کر کھا کھانے ٹھنڈے تو ہوسکے ممکن اگر اور کر کھا دفعہ ادہیز ںیم مقداری تھوڑ٭   

 کر رہ ںیم سائے اور کرکے آرام ادہیز ہو ممکن جب٭   

 سالد سےیج ہوں رکھتے مدافعت خالف کےی گرم جو ںیکر انتخاب کا کھانوں سےیا چنانچہ ہے اہمی بھی فٹیس فوڈ٭   

 ۔ ںیکر استعمال کیپ آئس ںیم باکسز لنچ ںیم دنوں گرم۔ نڈوچیس سالد ای

  لئےیک معلومات دیمز

 جائیں پر www.betterhealth.vic.gov.au/heat٭   

 ۔ںیکر سبسکرائب لئے کے کرنے موصول الرٹ کے صحت پر www.health.vic.gov.au/subscribe٭   
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ارتقاءی جذبات اوری سماج  
 نے چریٹ۔ تھا ہوتا  ںیم ئریگ ڈے وہ ساتھ جسکے تھا جانتا کوی لڑک کیا صرف وہ تو ایک شروع اسکول نے زاہد جب'

 ۔'  ہے چکا بنا دوست نئے شمار بے وہ سے تب اور ںیکر نہ محسوس تنہا کو خود وہ کہ ای بٹھا ساتھ سےی ہ انکوشروع

     والد کے زاہد ، امان

  لچک

ئے استعمال کیا ، تبدیلی ، نمٹنے اور اپنانے کو بیان کرنے کی اہلیت،  کیل لفظ 'لچک' کسی شخص کی برداشت

کمت عملی ۔ کچھ بچے اسکو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشکل پاتے ہیں ۔ تمام بچے مثبت دفاعی حجاتا ہے 

 تیار کر سکتے ہیں جس سے ان کو پوری زندگی فائدہ ہو گا ۔ 

 

 اسکول کیا کرتے ہیں 

 
 مدد ںیم کھنےیس کرنا صلےیف  اور مانگنا مدد کرنا، استوار رشتے سےیج ںیمہارت بہا شیب کو بچے پکےآ اسکول آپکا

۔  ہے اکرت فراہم مواقع بےشمار کے ہونے بڑے اور کھنےیس طرحی ک لوگوں کو بچوں ماحول کا اسکول۔  گایکر

 دوست ، لہمقاب کا مشکالت ، بسر گزر ساتھ کے دوسروں ، ںیہ سکتے منوا اور سمجھ کو خود وہ ںیم اسکولی پرائمر

 ںیمی زندگی ک بلوغت اوری جوان اپنے آگے ںیانہی جنک ںیمہارتی ذات تمام وہ -- کرنا طے کو اختالفات اور بنانا

   یگیآئ شیپ ضرورت

 



ںیہ کرسکتے ایک نیوالد  

: ںیہ کرسکتے مدد طرح اس ںیم سکھانے لچک کو بچوں اپنے سرپرست اور نیوالد  

  کر بنا جگہ خوشگوار اور پرمسرت کیا کو گھر٭   

  کرکے فیتعری ک بچے اپنے پر طرزعمل اچھے٭  

 

کر رہ قائم پر ان اور بناکر اصول واضح٭     

ںیہ چاہتے کھناید ںیم بچوں اپنے آپ سایج کر اپنا ہیرو کا طرح اس ساتھ کے داروں رشتہ اور دوستوں   ٭  

اوری متیق وہ کہ ہے ہوتا معلوم ںیسےانہ اس -- ںیسن ںیورانہا ںیکر بات سے کربچوں نکال وقت خاص٭     

    ںیہ لوگ اہم     

  لئےیک معلومات دیمز

   ںیکر تالش  resilience پر www.education.vic.gov.au٭  

 بنانا دوست 
 

۔  بچے نئے سے تاوربہ چریٹی نئ ، نیقوان نئے ، ہے ہوسکتا وقت کای شانیپر کیا لئےیک بچے آپکے آغاز کا اسکول

 بچے کے قسم دونوں۔  ںیہ تےیل وقت تھوڑا بچے دوسرے جبکہ ، ںیہ تےیل بنا دوست نئے سےی آسان بچے کچھ

۔   ںیہ ہوتے نارمل  

  ںیہ کرتے ایک اسکول

 بچہ ونساک کہ ہے تایل پہچان استاد۔  ہے کرتا ادا کردار اہم کیا استاد کا بچے کرید مدد ںیم بنانے دوست کو بچوں

  بچہ اکونس اور ہے سکتا مل گھل ساتھ کے بچوں دوسرے جو اور ہے اعتماد ادہیز ںیم کس ، ہے واال رہنے بولتے

   ۔ ںیلیھک ساتھ کے استطاعتی ک دوسرے کیا کہ ںیہ کرتے منظم طرح اس کو اورگروپس پھرکالس وہ۔  ہے محتاط

ںیہ کرسکتے ایک نیوالد  

  ںیہ دوست اور لوگ سےیا دوسرے تو چاہتا لنایکھ ںینہ ساتھ تمہارے بچہ کیا اگر کہ ںیسمجھائ کو بچے اپنے٭   

  ۔ ںیہ کرتے پرواہ لئے انکے جو     

  ہونے شامل ںیم اورگروپ کلب کےی دلچسپی انک ںیانہ اور ںیکر یافزائ حوصلہ یک وںیدلچسپ یک بچے اپنے٭   

  ۔ ںیکہ لئےیک     

سب وہ راگ پڑتا ںینہ فرقی کوئ سے اس ںیہ دوست سے بہت ای ہے دوست خاص الیاک کیا کا بچے آپکے خواہ٭     

  ۔ ںیہ رہتے مطمئن اور خوش     

  ۔ ہے ںینہ ضرورتی ک ہونے شانیپر تو ہےی رہتی بڑھت ای یگھٹت تعدادی ک دوستوں کے بچے اگر٭   

۔ ںیہ گزرسکتے سے اس وہ اور ںیہ ہوتے حصہ کای زندگ روزمرہ اختالفات کہ ںیسمجھائ ںیانہ٭     

سے دانیم ےک لیکھ کے اسکول ایدن کہ ہو معلوم ںیانہ تاکہ ںیکر مدد ںیم نبھانے اںیباہردوست کے اسکول ںیانہ٭     

         ۔ ہے جگہی بڑ ادہیز     

 

http://www.education.vic.gov.au/school/parents/health/Pages/resilience.aspx
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چھےا سے نےیکرد کومعاف وںیناراضگ اور وںیغلط۔  ںیبتائ ںیم بارے کے نےیکرد معاف کو بچے اپنے٭     

    ۔ ںیہ رہتے دوست شہیہم دوست     

-- ہے عموق نیبہتر کا بننے دوست سے نیوالد انکے بنانےاور دوست نئے کرنا شروع اسکول کا بچے آپکے٭     

   ۔ ہےی ضرور تینہا بنانا گروپی تیحما کیا ملکر سے نیوالد دوسرے    

  لئےیک معلومات دیمز

ںیکر تالش   school age friendships اور ںیجائ رپ  www.raisingchildren.net.au     ٭

  کرنا ہراساں

 بچہ انکا ہک ںیہ چاہتے نیوالد سارے۔  ہے مسئلہ دہیسنج تینہا لئےیک کیا ہر کرنا ہراساں ںیمی برادری ک اسکول

(کرنا ہراساں سے وٹریکمپ بشمول) کا بچنے سے ہونے ہراسان رہے محفوظ اور کرے محسوس محفوظ ںیم اسکول  

   ۔ ہے کرنا کام ملکر کا طلبہ خود اور نیوالد ، اسکول قہیطر

 

  ںیہ نبٹتے سےیک اسکول سےی( گرد غنڈہ)کرنے ہراساں

 رداشتبی قطع کوی( گرد غنڈہ)کرنا ہراساں جہاں ہوگا گہوارہ کا ماحول پرامن کیا اوری تیحما ، محفوظ اسکول آپکا

۔    گایجائ اید وغفر پر طور کوفعال تعلقات مثبت اور گایجائ ایک ںینہ  

ہے،ی اتجی کی افزائ حوصلہ پر تیحمای ک مہم ہری ک روکنےی گرد غنڈہکو اسکولوںی سرکار تمام کے ہیوکٹور  

     ۔ ںیہ ہوجاتے ارفراہمیہتھ لئےیک روکنےی گرد غنڈہ کو پرنسپلوں اور اساتذہ ، نیوالد ، طلبہ سے جس

  ںیہ کرسکتے ایک نیوالد

ی جسمان وہ ای ہےی جارہی کی گرد غنڈہ ساتھ کے اس ای ہے جارہا ایک ہراساں کو بچے آپکے کہ ہے فکر ہی آپکو اگر

 ساتھ کے بچے آپکے کہ بتانا ہی آپکو کہ ہے سمجھتا عملہ کا اسکول۔  ںیکر بات سے اسکول تو ہے مجروح پر طور

 بعد کرنےکے شیتفتی ک العاط یک کرنے ہراساں اور ہے ہوسکتا کن شانیقدرپر کس لئے آپکے ہےی ہورہی گرد غنڈہ

  ۔ یگیجائی ک گفتگو

 کیشر ںیم ہرگفتگوی کی عمل حکمت آپکو اور نگےیکر تیحما ہوا ممکنی بھ قدر جسی ک بچے آپکے اوری آپک وہ

    ۔ نگےیکر

  لئےیک معلومات دیمز

 

   ںیجائ ںیم کشنیس ’I am a Parent‘کے Bully Stoppers  ٭

www.education.vic.gov.au/bullystoppers 

http://raisingchildren.net.au/articles/supporting_schoolage_friendships.html
file://n060/GROUP/PH/DIR%20-%20RPS/Comms/CHIEF%20HEALTH%20OFFICER/Healthy%20Start%20to%20School%20booklet%20for%20prep%20parents/drafts/%E2%80%A2%09http:/www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/parents.aspx
http://www.education.vic.gov.au/bullystoppers
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  ناید شکست کو میجراث
نسے ۔ اسکا مطلب ہے کہ ان کو سکھایا ہے کہ اگر ٹشو نہیں ہے تو اپنی کہنی کے پیچھے کھاایتھن میں نے 

 یم نہ پھیلیں ۔' ثہاتھوں سے جن پر وہ چھینکتا ہے اس سے جرا
                                                                                                           

  کی والدہایتھن لز ، 

  مسائل عام کے صحت ںیم بچوں کے عمری ک اسکول

 ںیہ گئے ںیم دعوت یک سالگرہی کس کہی حت ای ئریک چائلڈ ، کنڈرگارٹن بچے جنکے ںیہ جانتے نیوالد تمام وہ کہ اسیج

  !   گایلیپھ مرضی متعدی کوئ کہ ہے ہوتا امکان ، ںیہ ہوتے اکٹھا بچےی بھ جب --

  ۔ ںیہ لشام ہی ںیم ان ںیہ کرسکتے سامنا کا مسائل جن کے صحت بچہ کا شنیفاؤنڈ آپکا اور آپ

  کا دستوں ہی ،" سٹرویگ" ای ، ہے نٹراٹسیسٹروایگ کا قسم کیا وائرس نورو ، پر طور کے مثال ،امراض کے ٹیپ   ٭

  ۔ ہے سکتا لیھپی بآسان ںیم بچوں ںیم کالس اور ہے سبب عام سے سب     

عموما۔  ےہ ںینہ توی شانیپری کوئ اسے کہ ںیکرل معلوم سے بچے اگر ہو اچھا قبل سے جانے پاس کے ڈاکٹر       

  ۔ ہےی ہوت خراب عتیطب ای درد ںیم ٹیپ انکے ںیہ ہوتے شانیپر ای نروس ںیم بارےی کس بچے جو     
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ی  متعدی ہائانت کیا ہی ںیہ کہتےی بھ" گھاؤ کا اسکول" گوجسےیٹیامپ پر، طور کے مثال ، (ددوڑے) شیر پر جلد   ٭

  خطرناک ہی کنیل آتا ںینہ رنظ گویٹیامپ۔  ہے ہوتا سے ایریکٹیب پٹوکاکسیاسٹر ای فلوکاکسیاسٹ جو ہے  کشنیانفی جلد    

         ۔ کرتا ںینہ نقصان واال رہنے عرصے لمبےی کوئ پر جلد اور ہے ںینہ     

  رمنھاو ، بخار زیت ںیعالمتی جنک ںیہ اںیماریبی وال وائرس عامی دوسر ،ی ماریبی ک منھ اور روںیپ ، ہاتھوں     

۔ ہونا چھالے چھوٹے پرچھوٹے تلووں کے روںیپ ای ہاتھ ،ی لیہتھ ای ںیم       

    

باقاعدہ۔  ہے ںینہ بات دہیسنج عموما کنیل ںیہ ہوسکتے بار بار ںیم موسم کےی سرد یکھانس اور آنا ںینکیچھ   ٭  

سےیج ںیہی تسک ہو ںیعالمتی کئی بھ اور ںیم فلو۔  ہےی ہوسکت زیچ خرابی کاف طرحی ک فلو ای انفلوئنزا نزلہ،       

مک از کم کو بچے ںیم صورتی ک فلو۔  ہوتے ںینہ ںیم نزلے سے طور عام جو درد ںیم سر ای جسم ، بخار       

  ۔ چاہئے کرنا کرآرامیلی چھٹ ہفتہ کیا سے اسکول     

 

  ، نیوالدجو ںیہ ہوتے ڑےیک کے طرح کیا ہی ۔ ہے جاتا کہای بھ' نٹس' یکبھی کبھ ںیجنہ ، ںیجوئ ںیم بالوں٭   

جوؤں۔  ےہ ہونای کھجل ںیم سر عالمت خاص۔  ںیہ بنتے باعث کا فیتکل اوری شانیپر لئےیک بچوں اور اساتذہ       

سے لگنے کے بالوں سے بالوں ہی ۔ ہے ںینہ تعلقی کوئ انکا سے بالوں' گندے' اور یلتیپھ ںینہی ماریب سے        

  ۔ ہےی ہوت سے ٹھنےیب بیقر ای لگنے گلے لنے،یکھ ساتھ کے بچوں جو زیچ کیا۔  ںیہی لتیپھ      

     ۔ ںیہ زیچی وال دالنے غصہ ادہیز سے خطرناک ںیجوئ کہ چاہئے رکھنا ادی جو بات کیا

      

 مزید معلومات کے لئے

 تالش کریں impetigo – school sores پر www.betterhealth.vic.gov.au   ٭

 تالش کریں head lice – prevention and treatmentپر  www.betterhealth.vic.gov.au   ٭

 پر اپنی دلچسپی کی صورتحال کی تالش کریں۔  www.betterhealth.vic.gov.au   ٭

 تالش کریں۔ infectious diseases policyپر  www.education.vic.gov.au   ٭
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'ہیپی برتھ ڈے' کا گانا گانے کیلئے کہتی ہوں جب وہ ہاتھ دھو دو دفعہ سے و بنا کر اکو صابن کا ہیر'میں دیشی 

 ایک سیکنڈ کے لئے وہ چراثیم کو دھورہا ہوتا ہے اور صرف یہ نہیں کہ اس نے بساس طرح سے رہا ہوتا ہے 
 ' نل کے نیچے ہاتھ رکھ دئے ہیں ۔

 

 مےینگ ، دیشی کی والدہ 

 

  تھام روک

 کر اپنا کو قوںیطر کے صحت حفظان کے اسکول البتہ ، ہے ںینہ ممکن روکنا سے لنےیپھ ںیم اسکول کو جراثیم تمام

ی متعد نارکھ صاف سے طرحی اچھ سے مددی کی پان اور صابن کو ہاتھوں ۔ ہے سکتا جا بچا سے وںیماریب شمار بے

 صاف ہاتھ اور عادات مندانہ حتص دوران کے بچپن ۔ہے قہیطر کارگر سے سب کا کرنے کم کو الؤیپھ کے وںیماریب

  ۔ںیہی تید مدد ںیم اپنانے قےیطر طور اور صلےیف مندانہ صحت بھری زندگ سے عاداتی ک رکھنے

  ںیہ کرسکتے ایک نیوالد

: ںیہ ںیصورتی بڑ چاری ک روکنے کو وںیماریبی متعد  

 کو خاندان راو دوستوں بچوں، کے کالس کر رکھ قائمی دلچسپ ںیم ننگیٹری ک' رویہ کے صابنی 'ک بچے اپنے۔  0

:رکھنا مند صحت  

 خشک ےس طرحی پور اور ہے رہا دھو سےی پان اور صابن ہاتھ اپنے سےی پابند بچہ کا آپ کہ ںیبنائی نیقی٭       

۔۔ہے کررہا استعمال رب نڈیہ بنا سے الکحل ںیم صورتی ک ہونے نہ ابیدستی پان ہی صابن پھر ای ہے کررہا  

:ںیسمجھائ ےقیطر کے صحت حفظان موثر کو بچے اپنے ت،یسم لیذ مندرجہ۔  2  

ھینکیں اور ٹشو کو مناسب طور پر کچرہ دان میں پ ںیل ڈھانپ ناک اور منھ اپنا وفت کھانستے اور نکتےیچھ٭       

 اور اپنے ہاتھ صاف کریں۔

۔ ںیرکھ پر گھر ںیانہ تو ہو نہ کیٹھ عتیطبی ک بچوں جب  -3  

  ۔ ںیہ ہوئے لگے باقاعدہ کےیٹی حفاظت کے بچوں کہ ںیبنائی نیقی ہی  -1

ںیہ کرتے ایک اسکول  

 سے لنےیپھ کو کشنیانف ساتھی ہ ساتھ۔  نگےیکروائ پرعملدرامد قوںیطر کے صحت حفظان ملکر ساتھ آپکے اسکول

  کو بچے کے آپ سے مددی ک Clean Hands curriculum resource اسکول ۔ نگےیکر کام لئے کے روکنے

 ۔ہیں کرسکتے فراہم معلومات ںیم بارے کےی صفائ

  لئےیک معلومات دیمز

 ۔ںیکر تالش soapy hero پر www.betterhealth.vic.gov.au  ٭

 clean پر www.education.vic.gov.au لئے کے کھنےید hand hygiene curriculum resources  ٭

hands ۔ںیکر تالش 

 ۔ںیکر تالش personal hygiene policy پر www.education.vic.gov.au  ٭
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جائے رکا کب پر گھر  
 کہ تک جبی گیجائ ںینہ اسکول تک وقت اس وہ کہ کہا سے ہم نے ڈاکٹروں تو ہوا الحق چشم آشوب جب کو سٹرڈیا'

ی آسانی بڑ بچے کہ کہا نے ڈاکٹر۔  ہے لتایپھ سےی آسان بہت ہی ونکہیک جائے نہ رک 'بہنا لعاب' سے آنکھوںی اسک

 ۔'  ںیہ رکھتے رابطہی جسمان ادہیز سے دوسرے کیا نسبتی ک بڑوں وہ ونکہیک ںیہ تےید الیپھ ںیزیچ سے

  والد کے سٹرڈیا ، الرس

    

  یحدگیعل

یمتعدی سہےک قہیطر موثر ادہیز سے سب( ںیہ کہتےی بھی حدگیعل اسے) رکھنا باہر سے اسکول کو بچوں ماریب  

  ۔ لئےیک روکنے سے لنےیپھ ںیم اسکول کو مرض

 لئےیک نئےدورا مخصوص سے اسکول کو بچوں ںیم جن ںیہ ںیحالتی متعدی سیا کچھ تحت کے نیقوان کے ہیوکٹور

 اور حالت یک ہونے خطرناک اسکے انحصار اسکا ، لئےیک عرصے کتنے اور ںیحالتی کونس۔  چاہئے نا جا رکھا دور

    ۔ ہوگا پر ان ، ںیہی سکت لیپھ ہی سےی آسانی کتن

ںیہ سکتے کر ایک نیوالد  

 ہوگا کرنا مطلع وک اسکول جلد از جلد اپکو۔  ہے نیم حالتی ک رکھنے' حدہیعل' بچہ آپکا ایک کہ گایبتائ آپکو ڈاکٹر آپکا

   ۔ گایرہ پر گھر( لئےیعرصےک بتائے کے ڈاکٹر) لئےیک عرصے کتنے بچہ کہ

  ںیہ کرتے ایک اسکول

 وک سروسز منویہ نڈیا لتھیہ آف پارٹمنٹیڈ تحت کے قانون کے ہیوکٹور کو ولوںاسک کر چھوڑ صورتوںی خارج کچھ

 سوئے کن ، رہخس ،(ںیہ کہتےی بھ پرٹوسس جسے)یکھانسی کال کو بچے کیا کے اسکول اگر۔ ہےی ضرور کرنا آگاہ

 مطلع کو ارٹمنٹپیڈ زیسروس ومنیاورہ لتھیہ اسکول تو ہےی گئی بتائی ماریبیک ویپول ای کوکل مننجو ، خسرہ جرمن ،

   ۔ ہوگا ناکر ایک لئےیک رکھنے محفوظ کو بچوں کہ گآیکر عمل پر مشورے ےک محکمے اس اسکول پھر۔  گایکرد
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 ںیہم نے جس گئے پاس کے ڈاکٹر کیا لوگ ہم۔  آئے ایلیآسٹر قبل ماہ دو سے ہونے شروع اسکول کا جے لوگ ہم'

 ۔ ' دئےید ٹیکیفیسرٹ تمام لئےیک داخلے ںیم اسکول ںیہم اوری ک مکملی کارروائ تمامی ک کوںیٹی حفاظت کے جے

         یامی ک جے ، لن

  ٹیکیفیسرٹ کا حالتی ک کوںیٹی حفاظت

 سب۔  ہے بتاتا نیکسیوی وال جانےی د کو بچے آپکے جو ہے انیب سایا کیا ٹیکیفیسرٹ کا حالتی ک کوںیٹی حفاظت

۔    ہے کرتای جار سٹرجیر شنیونائزیام ہڈ چائلڈ نیلیآسٹر جو ہے انیب کا خیتار یک کوںیٹی حفاظت ٹیکیفیسرٹ عام سے  

ںیہ کرسکتے ایک نیوالد  

ی حفاظت کا بچے اپنے آپکو وقت اس ، ںیہ کرواتے داخل ںیم اسکولی پرائمر کو بچے اپنے آپ پرجب طوری قانون

 ٹیکیفیسرٹ کیا کو اسکولی بھ تب ایل ںینہ کہیٹی کوئ نے بچے آپکے اگر۔  چاہئے کرنا فراہم ٹیکیفیسرٹ کا کوںیٹ

 ہڈ چائلڈ نیلیآسٹر لئےیک کرنے حاصلی کاپی ک انیب کے کوںیٹی حفاظت کے بچے اپنے۔  ہے پڑتا کرنا فراہم

 پر ٹیانٹرن لئے کے وسائل ای معلومات دیمز ای ہے سکتا جا ایک فونیلیٹ پر  809 653 1800کو جسٹریر شنیونائزیام

 ۔ ںیکر تالش رجسٹر شنینائزویام نیلیآسٹر

ںیہ کرتے ایک اسکول  

 کو بچوں ہوئے لگے ہن کہیٹ ںیم صورتی ک لنےیپھ کےی ماریبی کس تاکہ ہے سنبھالتای کاپی ک ٹیکیفیسرٹ اسکول

     ۔ سکے جا ایک حدہیعل تک ٹلنے خطرہ سے اسکول ںیانہ اور جاسکے پہچانا جلد

 اسکولی بھ ںیانہ( ایگ ایک ںینہ فراہم ٹیکیفیسرٹی کوئ کو اسکول ونکہیک) اچلت ںینہ پتہ کا حالتی ک کےیٹی ک بچوں جن

  ۔ ہے جاسکتا ایک حدہیعل سے

ںیم تالشی ک معلومات دیمز  

 immunisation schedule لئےیک فہرستی ک کوںیٹ کے اوربچوں ںیجائ پر www.health.vic.gov.au٭  

Victoria  ۔  ںیکھید 

     ںیکھید school exclusion tableاور ںیجائ پر www.health.vic.gov.au ٭

  ںیکھید immunisation policy اور ںیجائ پر www.education.vic.gov.au  ٭

http://www.betterhealth.vic.gov.au/
http://ideas.health.vic.gov.au/guidelines/school-exclusion-table.asp
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/immunisation.aspx
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  بچے مبتال ںیم وںیماریب نیسنگ پر طور مستقل

ی لتیکھ باہر ںیمی سرد وہ جب ہے ہوتای ہ تب صرف ہی کنیل۔  ہے ہوجاتا دمہ کو چندرا بعد کے نزلے خراب کیا'

 سے ٹینیج چریٹی ک چندرا اور ہے ایدید منصوبہ کا بھال کھیدی ک دمہ کو کولاس نے ہم۔  ہےی رہتی کھانست وہ۔  رہے

 پتہ کو شخص ہر۔  ہے نایدید پفر بعد اسکے اور ہے سننا کوی کھانسی کونس کہ ہے پتہ کو ٹینیج۔  ہےی کرل باتی بھ

 ۔' ہے کرنا ایک لئےیک کرنے مدد کو چندرا کہ ہے

   والدہی ک چندرا ، ٹنیڈ

 

  ۔ ہےی ہوت ضرورتی ک مدد ادہیز لئےیک کردکھانے اچھا ںیم اسکول انکو ہوں اںیماریب نینگس کو بچوں جن

 لئےیک دمدی ک بچے ںیانہ کہ ہےی ضرور سوچنا ہی کوی ہ سب ڈاکٹر، اور والے کرنے بھال کھید ، نیوالد ، اسکول

   ۔ ہے کرنا ادا کردار کیا

  ںیہ کرتے ایک اسکول

   ہےی پڑت نایل تیپرہدا ان سے وںیسیپال سپورٹی خصوص کو اسکول

 دمہ •

 کسسیلینافیا •

 طسیابیذ •

  یمرگ •

 فائبروسس سسٹک •

  سرطان •

  لگنا چوٹی دماغ •

 ایلیموفیہ •

 

 منصوبہ کیا ےلئیک بھال کھید ںیم اسکولی ک بچے کر مل کےساتھ ڈاکٹر آپکے اور آپکے اسکول ںیم صورتوں اکثر

    ۔ ہے تایل بنا
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ںیہ کرسکتے ایک نیوالد  

: آپ کہ ہے اہم ہی ہوگا رکھنا قائم اور بنانا سلسلہ اچھا کا تعاون اور کرمواصالت مل اورآپکو اسکول  

 نیرت تازہ انہیں پر پڑنے ضرورت اور ںیبانٹ معلومات ںیم بارے کے صورتحالی ک داخلے کے بچے اپنے٭   

  ۔ںیرکھ

۔ںیکر مددی ک چریاورٹ اسکول ںیم بنانے پالن اسپورٹ کا صحتی ک طالبعلم٭     

  ۔ ںیکر بات سے اسکولی ہ سےیو ہوں دایپ سےیج مسائل -- ںیرکھ قائم سلسلہ کا مواصالت اچھا٭   

 اس (عدب کےی ماریبی پرکس طور کے مثال) ہو ضرورت جہاں اور ںیل جائزہ دفعہ کیا ںیم سال کا پالن اسپورٹ٭   

۔ںیکرل یلیتبد ںیم  

 

 

 ہو سےیک اور کب ہی کہ ںیکر بات سے استاد انکے تو ہو ضرورتی ک دوا کو بچے آپکے ںیم اوقات کے اسکول اگر

 دوروںی حیتفر۔  سکے جای د دوا اور رکھا محفوظ کو دوا تاکہ گایجائ کہا لئےیک اتیہدای ریتحر سے آپ۔  ہے سکتا

۔  ہےی سکت جا یمانگ دوبارہ معلومات ہی سے آپ وقت کے مپیک اور  

 کھانے کی الرجی اور عدم برداشت پر ایک خصوصی نوٹ 

 
د ملتی کھانے کی الرجی اور عدم برداشت عام طورپر الجھن میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ عالمتیں بیح

لیکسس بھی جلتی ہیں ۔ البتہ کھانے کی عدم برداشت میں مدافعتی نظام شامل نہیں ہوتا اور اس میں انا ف

ہئے کہ وہ ان ۔ اسکول بچوں کوآپس میں کھانا بانٹنے سے روکتے ہیں ۔ لیکن والدین کو چا نہیں ہوتی

ہیں کھانا بچوں کوجنہیں کھانے کی عدم برداشت کی شکایت ہو یہ بتا دیں کہ کونسے کھانے کو ن

 چاہئے۔   
 

 

  لئےیک معلومات دیمز

   ںیکر تالش کو specific condition support اور ںیجائ پر www.education.vic.gov.au٭  

  ںیکر تالش chronic illness – coping at schoolاور ںیجائ پر www.betterhealth.vic.gov.au٭  

 ۔  ہوی دلچسپ ںیم جن ںیکر تالش کو حالتوں انی ک صحت اور www.betterhealth.vic.gov.au ٭  
 

http://www.education.vic.gov.au/
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/conditions.aspx
http://www.betterhealth.vic.gov.au/Bhcv2/bhcarticles.nsf/f074414e7ff88027ca257721001ae6f9/21404d28cd3bbf2fca25723300248a28?OpenDocument
http://www.betterhealth.vic.gov.au/
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' سیلی کو مونگ پھلی سے متعلق ایک انافلیکسس ردعمل ہوتا ہے ۔ یہ جاننا بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ تھا لیکن ہمیں 

معلوم ہے جب وہ چھوٹی سی تھی جنانچہ اگرچہ وہ صرف چھ برس کی ہے لیکن اسے کچھ یہ اس وقت سے 
کھانے سے پہلے درست سوال کرنے کی پریکٹس ہوگئی ہے ۔ وہ جانتی ہے کہ اسکا محفوظ رہنا کتنا ضروری 

 ہے ۔' 
  والدہ                          کی سیلی ، جوڈی   

  کسسیانافل اور اںیالرج

 نےکری الرج شخصی کوئ جب ہے ہوتا اسوقت جو ہے ردعمل الرجک واال ہونے اچانک اور دیشد کیا کسسیانافل

 مونگ ، ڈےان ، ںیہ اںیاکائ معلومی وال کرنےی الرج۔  ہے ہوسکتا وایل جان ہی اور آجائے سامنے کےی اکائی کسی وال

 کا ڑوںیک بعض ، لفشیش اوری مچھل ، دودھ کا گائے ،( کاجو سےیج) وےیم حشک والے لگنے پر درختوں ، اںیپھل

      ۔ ںیدوائ کچھ اور کاٹنا

 

 

 

  ںیہ کرتے ایک اسکول

 ولاسکی اپن خود اسکول تو ہو خطرہ کا کسسیانافل جسے ہے ہوتا داخل ںیم اسکول علم طالب یکوئ سایا جب

  ۔ ںیکر لوممع ںیم بارے اس سے اسکول اپنے جناچہ ںیہ ہوتے دار ذمہ کے کرنے مرتبی سیپالی انتظام  کسسیانافل

 فضای کی ناطمنا خود کیا سے اس ونکہیک ہے خالف کےی پابند پر غذا خاصی کس ںیم اسکول تیوترب میتعل محکمہ

  ۔ ہے کام مشکل رکھنا قائم اسے اور رکھنا نظر پر جس ہےی ہوسکت قائم

 بنانای ملع حکمتی ک تھام اورروک بھال کھیدی اسک ںیانہ ہوں موجود بچے متاثر سے کسسیانافل ںیم اسکولوں جن  

    ۔ ہوگا کرنا ایک ںیانہ تو ہوا ردعمل کا کسسیپرانافل علم طالبی کسی کبھ اگر کہ رہے معلوم ںیانہ تاکہ ہےی ضرور

ںیہ کرسکتے ایک نیوالد  

 کشنیا ASCIA کیکرا مل سے ڈاکٹر کے بچے نے آپ تو ہے خطرہ کا کسسیکوانافل بچے آپکے کہ ہے آپکومعلوم اگر

 کیا کر مل سے آپ لئےیک بچے کے اپ اسکول پھر۔  چاہئے نایدید کو اسکول منصوبہ وہ آپکو۔  ہوگا ایل بنا پالن

 محفوظ کو بچے آپکے سے نیپیپیا مثال وںیاکائی کی الرج ںیم اس۔  گایکر اریت پالن جمنٹینیم کسسیانافلی انفراد

 موجود معلوماتی ک کرنے استعمال اور رکھنے پر طور مناسب کو اتیادوی ضرور اوری عمل حکمتی ک رکھنے

   ۔ یہوگ

 



  فہرست

 1    ..........  حادثات ںیم اسکول

 22    ....  چوٹی دماغی وال لگنے

 21    .........................  اںیالرج

 21    ......................  کسسیانافل

 22    ..............................  دمہ

 20   رجسٹر شنیزیونایام ہڈ چائلڈ نیلیآسٹر

 1    ............................  ناشتہ

 01    .....................  یگرد غنڈہ

 22    .......................... سرطان

 08    ........................  نزلہ عام

 01    .............  یگرد غنڈہ برسائ

 22    .............  فابروسس سسٹک

 9    ......................  ساز دنداں

 22    .......................  طسیب ایذ

 07    ............................  ایڈائر

 1    ...............................  نایپ

 03    .................... نایپی پان گرم

 22    ...........................  یمرگ

 21  ںیم صورتی کی ماریب -- یحدگیعلسے اسکول

 5    ..........................  ورزش

 23     برداشت عدم ،ی الرج -- غذا

 Food – healthy eating 3 خوراک بخش صحت -- غذا 

 05    ...........................  احباب

 07    .  (سٹرویگ) انٹرائٹس سٹرویگ

  7    ........................ یبڑھوتر

 22    ........................  ایلیف مویہ

 09    ................  دھونا سے ہاتھ



 08    اںیماریبی ک منھ اور ریپ ، ہاتھ

 03 ،02    ..............................  ٹیہ

 08    ...........................  ںیجوئ

 03    .................  لہری کی گرم

 09 ،08    .................  صحت حفظان

 20 ،09    .................  کےیٹی حفاظت

 08    . (اسکورز سکولا)  گویٹیامپ

 08    ...................  فلو/ انفلوئنزا

 1    ...........  ںیچوٹ ںیم اسکول

 1    .................  کھانا کا دوپہر

 21    ...........................  خسرہ

 23    ..  ںیم اسکول -- نایل ںیدوائ 

 21    .........  یماریب کوکل ننجایم

 21    ......................  سوئے کن

 21     کسسیانافل کھئےید -- نٹس 

 5    ............................  لیکھ

 08    ...........................  زیشیر

 01    ............................  لچک

 00 ،01    .............  حفاظت پر سڑک

 21    ...........................  الیروب

 5     وقت کا لگانے نیاسکر سن

 05    ..  اںیدوست کھئےید -- شرم 

 8    ..............................  ندین

 09 ،08    ..........................  بن صا

 02    ..............  بچاؤ سے دھوپ

 09 ،07    .........  تیتربی ک نکنےیچھ

  8    ........  ندین کھئےید -- تھکن

 20   کےیٹی حفاظت کھئےید -- لگوانا کےیٹ

 D ........................    12  وٹامن

 4    .............................  یپان



 20    ..................  یکھانسی کال



 

کور پچھال  

 

www.betterhealth.vic.gov.au/healthystarttoschool 

 بیو ان بالواسطہ آپ پر کھنےید شمارہ الئن آن۔  ہے ابیدست پر سائٹ بیوی اس شمارہ الئن آن کیا کا ےکتابچ اس

  ںیہ گئے کئے انیب ںیم کشنیس Finding out more' جو گےیجائ چلے پر لنکس

  ںیجائ پر www.education.vic.gov.au ای  www.betterhealth.vic.gov.auلئےیک معلومات دیمز

http://www.betterhealth.vic.gov.au/healthystarttoschool
http://www.betterhealth.vic.gov.au/
http://www.education.vic.gov.au/

